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Muziek die gebeurt
De componist die kunstenaar is
Muziek is vooral een kwestie van smaak en daarom kan ik er vrijmoedig over schrijven, ook al zei ik
Ferdinand, “Ik heb er geen verstand van, alleen, Exploratie, ja, dat is goud”. Zonder professionele
kennis (weet ik veel wat octaven en driekwartsmaten zijn) stel ik vast dat het ‘goud’ is – bij een
kwestie van smaak is alles geoorloofd; ‘smaak’ is niet iets van alleen de tong, maar appelleert aan al je
zintuigen.
Exploratie van Ferdinand Groos. Iemand die dit magnifieke pianospel ‘zenuwen‐
gepingel’ noemt – dat is heel beroerd want degene die dit goud noemt, verdraagt
zo’n oordeel niet (je wilt dat het gedeeld wordt, dan mag de muziek ook op ‘hard’)
– die heeft denk ik niet de rust, of niet het geduld, te luisteren en soms te zoeken
naar wat hier gebeurt.
Ik ken Ferdinand van veel vroeger dan zijn muziek, en toch is het andersom want
er verstreek meer dan vijfendertig jaar voordat ik zijn muziek hoorde en pas daarna ontmoetten we
elkaar weer. Toen ik me dit realiseerde, ging ik mijn herinneringen eens na, en in die enorme
verzameling ontdekte ik plots een element dat er ook vandaag weer is. Ik keek natuurlijk in het laatje
‘muziek’, waar luisterde ik naar, wat vond ik mooi? Nou, the Moody Blues bijvoorbeeld, the Beatles,
Fats Domino, Garfunkel, David McWilliams (“Can I get there by candlelight” kan ik nog neuriën),
later ook veel Cohen, maar géén van deze muziek won het van Jean Philippe Rameau, daar zette ik de
ramen wijd bij open. Nu, ditzelfde zou ik bij Exploratie ook weer doen – het is in mijn leven dus vrij
zeldzaam dat muziek zo in mij doordringt dat ik de vensters opengooi, dat ik anderen wil laten delen
in mijn geluk, in mijn ontroering, in iets dat echt is, dat roffelt op je ziel. Tonen en ritmes, klanken,
melodieën die zich vastzetten, zodat de muziek er ook op stille momenten is en doen verlangen naar
het luide uur. Als tekst levende muziek zou kunnen bevatten, zou ik het nu doorgeven, zo prachtig,
zo vol van klank en hartstocht, op momenten zo feestelijk dat het de blijdschap, die altijd ergens in
mensen huist of verborgen is, onmiddellijk tevoorschijn tovert. Telkens weer raak ik opgetogen, na
honderd maal wel meer vertrouwd maar nog even hevig.
Een leek heeft het wel moeilijker dan een professional als hij een ‘kritiek’ schrijft over een muziekstuk.
Ik ken het ambacht van de musicus niet en kan de virtuositeit nauwelijks vergelijken, maar tegelijk
betwijfel ik of dat nou zo belangrijk is. Als ik maar kan uitleggen waarom het mij boeit, waarom die
dubbel‐cd hier de hele avond is te horen en me geen minuut verveelt. Menig cd zet ik halverwege uit,
of vergeet ik, al kan ik ook gerust zeggen te kunnen genieten van Canto Ostinato van Simeon ten Holt,
pianospel dat verwant is aan het werk van Ferdinand. Niét verwant, al is het eveneens minimal music,
en mooi is het werk van Philip Glass.
Nu eerst iets over de achtergrond van Ferdinand – zijn muziek heeft, evenals hij zelf en ieder van ons,
een geschiedenis.
Ferdinand Groos begon met piano spelen toen hij amper vier jaar oud was. Als getalenteerd kind
kreeg hij vlot toegang tot allerlei faciliteiten om voor hem muziek te laten zijn wat het nog steeds is: de
mogelijkheid om wat niet meer met taal kan worden uitgedrukt te verklanken in emotievolle themaʹs.
Na zijn gymnasium beëindigde hij zijn piano‐opleiding aan het conservatorium, waarna hij, daartoe
aangezet door zijn ouders, filosofie studeerde in Nijmegen. Maar van meet af aan was al duidelijk dat
(direct na het beëindigen van deze studie) de aantrekkingskracht van de 88 toetsen toch sterker was
dan welke andere bezigheid ook. Wel zou de filosofiestudie zich later duidelijk manifesteren in zijn
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werken. Ferdinand Groos reisde over de hele wereld. De ontmoeting met de vele verschillende
culturen zette hem er toe aan deze ervaringen op latere leeftijd te ordenen in de studie Cultuur‐
wetenschappen. Want juist deze ontmoetingen met andere landen en culturen in combinatie met zijn
filosofieopleiding zouden opgeld doen in zijn werken voor meestal twee of drie vleugels. Uiteindelijk
zouden zijn werken gekenmerkt kunnen worden door mooie melodische lijnen, ontrold in een
ʹminimal‐musicachtigeʹ omgeving. Deze vorm werd bewust gekozen omdat tijd een centraal begrip is
in al zijn werken.
In de partituur Exploratie draait het in wezen
om datgene wat Hegel bedoelde: steeds
wanneer een kunstenaar een werk schept zal er
sprake zijn van een kenbaar maken van zijn
eigen (gedeeltelijke) waarheid. Ook Groos
ontvouwt zijn ʹwaarheidʹ, uitgedrukt in een
scala van melodische lijnen in verschillende
toonsoorten en in figuren gecomponeerd in de
traditie van de ʹklassiekeʹ minimal music:
melodische lijnen om het gevoelsleven
welluidend naar voren te brengen, om
rationeel bezig te blijven met zijn ʹmuzikale
zoektochtʹ naar het tijdsbegrip. Daardoor
gebeurt het steeds weer, dat de toehoorder
verrast is door de werkelijke digitaal af te lezen
lengte van het werk, terwijl het gevoelsmatig een veel kortere tijdsspanne omvat. Naar verluidt
hadden luisteraars vaak de idee dat de tijd was stilgezet.
Dat het s t e e d s w e e r gebeurt, dat de melodie zich herhaalt, en wéér, wijst erop dat muziek een
taal is in klanken die je moet leren verstaan – dat vraagt een openheid die alleen denk ik mogelijk is
als je er door wordt geraakt. Smaak, zintuigen, gevoel; woord en klank vallen niet samen en toch
wordt er een verhaal verteld, alleen een verhaal dat ieder voor zichzelf mag navertellen omdat ze niet,
zoals bij proza, nagenoeg identiek zullen zijn. Zeker als het muzische verhaal niet geraffineerd is, niet
doortrokken van wat in de mode is, maar belangeloos en zo puur dat het ‘navertellen’ niet wijst naar
een bepaalde geschiedenis of plot, maar meer een expressie is van persoonlijke fascinatie.
Exploratie staat aan, ik ken de tonen, weet op welk ogenblik ze heftig worden, ik ben aan het schrijven
en vind zo de woorden die ik nodig heb en waar ik anders veel graafwerk voor moet doen, ik ben
rustig, kalm, tevreden, gelukkig. Warmte, veiligheid – misschien, daar moet ik nu opeens aan denken,
lijkt mijn grote genoegen wel op dat van de fervente boswandelaar (die je niet hoort over de duizend
zelfde bomen die hij tegenkwam, maar wel over de kalmte, over het tot zichzelf komen, over
inspiratie, over ‘persoonlijke inzichten’, over kwetsbaarheid. Muziek als natuur … luister naar de
tweede, de vierde, de veertiende minuut, naar de zeventiende, naar de achttien punt dertig – en zo
verder ‐ ‘wandel er heen’, dan gebeurt wat ook de wandelaar zegt, “Ik weet niet, dat moet je
meemaken. Ga erheen.”
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